Saeco GranAroma
W pełni automatyczny
ekspres do kawy

• 14 napojów
• 4 profile użytkowników
• Biały

Kawa perfekcyjnie dopasowana do Ciebie.
Możliwość dostosowania kawy dzięki wstępnym ustawieniom smaku

• Kolorowy wyświetlacz TFT

Intuicyjnie dostosuj i przygotuj aromatyczną kawę, taką jak Cappuccino czy Latte Macchiato, z
zaprogramowanymi profilami smakowymi dzięki technologii CoffeeMaestro. Ciesz się jedwabistą
mleczną pianką, nawet w przypadku przygotowywania dwóch napojów mlecznych jednocześnie.
Wygodna konserwacja i obsługa
• HygieSteam usuwa ≤99,9% mikroorganizmów znajdujących się na różnych częściach zbiornika
na mleko*
• Do 5000 filiżanek** bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean
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Wysokiej jakości kawa i technologia
• Co najmniej 20 000 filiżanek kawy zmielonej za pomocą naszego najbardziej wytrzymałego
młynka ceramicznego
• Ustawienie ExtraShot dla wzmocnienia intensywności napoju
• Duży szczelny pojemnik na ziarna kawy zapewnia ich świeżość
• LattePerfetto zapewnia gęstą mleczną piankę o delikatnej strukturze
• Optymalna równowaga temperatury i aromatu dzięki funkcji Aroma Extract
Spersonalizowana różnorodność
• Aż czternaście pysznych napojów, które można dostosować do indywidualnych upodobań
smakowych
• Możliwość spersonalizowania ustawień i zapisania maksymalnie czterech profili
• Trzy fabrycznie skonfigurowane ustawienia smaku dostosowane do Twoich wymagań dzięki
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W pełni automatyczny ekspres do kawy

14 napojów 4 profile użytkowników, Biały, Kolorowy wyświetlacz TFT

Zalety
Czternaście pysznych napojów

Całkowicie ceramiczne młynki

Funkcja ExtraShot

Odkryj świat kawy, rozkoszując się popularną
Espresso i Cappuccino albo bardziej
wyrafinowaną Italian Espresso Macchiato.

Nasze młynki zostały wykonane z
najnowocześniejszego materiału
ceramicznego, dzięki czemu są wyjątkowo
twarde i precyzyjne. Delikatne mielenie
świeżych ziaren, bez ryzyka przegrzania,
pozwala wydobyć z nich najlepszy smak i
aromat. Czas trwałości młynka oszacowano na
co najmniej 20 000 filiżanek pysznej kawy.
Istnieje możliwość wyboru jednego z dwunastu
ustawień młynka.

Ustawienie ExtraShot dostępne na ekranie
CoffeeEqualizerTM lub profil smaku Forte w
menu CoffeeMaestro pozwalają wzmocnić
intensywność smaku bez pogłębiania goryczy

CoffeeMaestro

CoffeeEqualizer™

Filtr wody AquaClean

Dostosuj smak kawy do swoich upodobań,
wybierając żądany profil smaku (Delicato,
Intenso, Forte). Ekspres automatycznie
dostosuje ustawienia napoju takie jak moc,
objętość kawy oraz czas wstępnego
namoczenia, pozwalając Ci rozkoszować się
swoimi ulubionymi doznaniami smakowymi.
Automatyczne czyszczenie*
HygieSteam

AquaClean to nasz opatentowany filtr wody,
który dzięki poprawie jej czystości pozwala
poprawić smak kawy. Filtr zapobiega również
osadzaniu się kamienia w obwodzie wody
ekspresu. Regularna wymiana filtra umożliwia
wykonanie do 5000** filiżanek kawy bez
konieczności odkamieniania.

Ekran dotykowy CoffeeEqualizer™ zapewnia
interaktywne wskazówki pozwalające na na
dostosowanie doznań smakowych do
indywidualnych preferencji. Przygotuj
dokładnie taką kawą, jaką lubisz, wybierając jej
moc, objętość, ilość mleka, temperaturę,
gęstość pianki oraz dodatkową porcję napoju
za pomocą funkcji ExtraShot.
Aroma Extract

LatteDuo

Nasz innowacyjny system automatycznego
czyszczenia HygieSteam pozwala usunąć 99,9%
mikroorganizmów znajdujących się na różnych
częściach zbiornika na mleko*.

System Aroma Extract zapewnia optymalną
równowagę pomiędzy temperaturą parzenia a
ekstrakcją aromatu. Utrzymuje temperaturę
wody pomiędzy 90 a 98°C, regulując przepływ
wody, dzięki czemu można delektować się
pyszną kawą.
Funkcja pozwala przygotować jeden lub dwa
ulubione napoje, w tym Cappuccino lub Latte
Macchiato, za jednym dotknięciem przycisku.
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Dane techniczne
Masa i wymiary

• Waga produktu: 8,5–9 kg
• Wymiary produktu (S x G x W): 262 × 448 ×
383 mm

Ogólne dane techniczne

• System spieniania mleka: Zewnętrzna karafka na
mleko
• Części można myć w zmywarce: Tacka ociekowa i
siatka, Pojemnik na mleko i pokrywka, Pojemnik
HygieSteam i uchwyt, Pojemnik na ziarna kawy,
Łyżka do mierzenia
• Personalizacja poszczególnych napojów: Moc
aromatu, Ilość kawy, Ilość mleka, Ilość wody,
Temperatura napoju, Ilość pianki, Dodatkowa
porcja kawy

Akcesoria

• W cenie: Łyżka do mierzenia, Pasek testowy
twardości wody, Tubka smaru, Pojemnik na mleko,
Rurka do mleka, Filtr AquaClean
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Kolor(y): Biały
Długość przewodu: 120 cm
Napięcie: 230 V
Częstość: 50 Hz
Pojemność pojemnika na mleko: 0,6 l
Sposób podgrzewania wody: Termoblok ze stali
szlachetnej
Pojemność pojemnika na odpadki: 12 serv
Pojemność zbiornika wody: 1,8 l
Pojemnik na mleko: Plastikowa pokrywka
pojemnika na mleko
Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 300 g
Pojemnik na odpadki: Dostęp od przodu
Zbiornik na wodę: Dostęp od przodu
Zgodność filtra: AquaClean
Maks. wysokość filiżanki: 150 mm
Pojemność tacki ociekowej: 500 ml
Ciśnienie pompki: 15 bar

Możliwość dostosowania do potrzeb
użytkownika
•
•
•
•
•
•

Ustawienia mocy aromatu: 5
Ustawienia młynka: 12
Ilość kawy i mleka: Regulowane progi alarmowe
Interfejs użytkownika: Ekran dotykowy z ikonami
Kontrola aromatu podczas wstępnego zaparzania
Profile użytkownika: Cztery, dodatkowo profile
gości
• Ustawienia temperatury: 3

Różnorodność

• Napoje: Espresso, Kawa, Americano, Cappuccino,
Latte Macchiato, Caffe Latte, Caffè crema,
Ristretto, Espresso Lungo, Espresso macchiato,
Cappuccino włoskie, Café au lait, Spienione mleko,
Ciepłe mleko, Gorąca woda
• Funkcja kawy mielonej
• Funkcja Double Cup
• Funkcja Double Cup dla kawy mlecznej

Inne funkcje

• Wyjmowany blok zaparzający
• Funkcja automatycznego płukania i podpowiedzi
dot. odkamieniania
• Pokrywka Aroma
• Termoblok
• Podświetlenie LED filiżanek

Wykończenie

• Materiał korpusu głównego: Plastik

Serwis

• 2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój
•
•
•
•
•

Ustawienie ECO
Etykieta energetyczna: Klasa B
Zużycie energii podczas parzenia: 1500 W
Pobór mocy w stanie gotowości: &lt; 0,5 W
Materiał opakowania zdatny do odzysku: > 95%

•

Kraj pochodzenia

• Wyprodukowano w: Rumunia
• Zaprojektowano we: Włochy
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* 99,9999% mikroorganizmów na podstawie testów laboratoryjnych.
* * W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia.
Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy,
płukania i czyszczenia.

